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 (2)مة عامةمقدِّ
عشذر   الرَّابذع يف القرن  فيما خيتص بالُقدَّاس اإلهلي ،ا يذكره القس أبو الربكات بن َكَبرم عمَّيف هذه احملاضرة، سنتكلَّ

 (360هنذت  )باملقارنة مع خمطوطني، األوَّل منهما هو املخطوط رقذم  هذا املوضوع،  ق يصلنا عنل شرح موثَّ، كأوَّامليالدي
الثَّالثة، ويعود تارخيه إىل  للُقدَّاسات القبطيَّة قبطي/ عريب يف العامل مبكتبة بودليان بأكسفورد، وهو ثاين أقدم خمطوط خوالجي

مبكتبة الفاتيكان، وهذو   (17قبطي )القرن الثَّالث عشر امليالدي، ولكنَّه ناقص وغري مكتمل. والثَّاين منهما هو املخطوط رقم 
وُيعدُّ هذا  ،م1288قبطي/ عريب يف العامل للُقدَّاسات القبطيَّة الثَّالثة أيضًا، ويعود تارخيه إىل سنة  ثالث أقدم خمطوط خوالجي

 املخطوط هو أوَّل خمطوط خوالجي قبطي/ عريب مكتمل، يف العامل.
يف العامل للُقدَّاسات القبطيَّة الثَّالثة حمفوظ باملكتبة الربيطانيَّة بلندن، عريب أنَّ أقدم خوالجي قبطي/ وجدير باملالحظة هنا، 

 ين عشر امليالدي، ولكنَّه غري مكتمل.، ويعود إىل القرن الثَّا(788/ قبطي 1239شرقيَّات )وهو برقم 
نصِّها اليوناين، فإنَّ أقدم خمطوط يوناين للُقدَّاس القبطي، يعذود إىل القذرن   يف  أمَّا من جهة خوالجيَّات الُقدَّاس القبطي،

وناين ، وذلك ضمن مثانية عشر خمطوط ي(2145)احلادي عشر امليالدي، وهو احملفوظ يف مكتبة دير سانت كاترين حتت رقم 
، يعذودان إىل القذرن   (156، 155)طقس للُقدَّاسات القبطيَّة معروفة على مستوى العامل، منها خمطوطان مبكتبة دير أنبا مقار 

 التَّاسع عشر امليالدي.

 ومجيع خمطوطات اخلوالجيَّات اليوناين للُقدَّاسات القبطيَّة، إىل جانب مجيع خمطوطات اخلوالجيَّات القبطي حىت إىل
تسري حىت إىل ما بعد القرن السَّابع عشر امليالدي، من هذه األخرية  أوائل القرن اخلامس عشر امليالدي، والغالبية العظمى

 على نفس النَّسق. 

يف كلِّ أحناء مصر، حىت إىل أوائل  نعرضه الَيوم من شرح للُقدَّاس اإلهلي، هو ما عرفته الكنيسة القبطيَّةومبعىن آخر، فما 
ذلذك  على أقل تقدير،  اخلامس عشر امليالدي، ويف كثري من نواحي مصر حىت إىل ما بعد القرن السَّابع عشر امليالديالقرن 

، والذي شرح فيه م(1427-1409)اخلامس  ُغربيالللبابا  “التَّرتيب الطَّقسي”ألنه لدينا من الدَّالئل املوثَّقة ما يفيد بأنَّ كتاب 
مارسات طقسيَّة خمتلفة من أحناء كان جتميعًا ملما متارسه الكنيسة القبطيَّة بالفعل يف زمانه، ولكنَّه  الُقدَّاس القبطي، مل يكن هو

خمطوطات اخلوالجيَّات للُقدَّاسات القبطيَّة، واحملفوظة حىت ، كبحث طقسي، وليس كممارسة فعليَّة، ألنَّ مصر مشااًل وجنوبًا
التَّرتيب ”، مل تكن تعرف ما أورده على أقل تقدير بعد القرن السَّابع عشر امليالدي الَيوم يف مكتبات مصر والعامل، حىت إىل ما

 من ممارسات. “الطَّقسي

ما نشرحه الَيوم، مع األخذ يف االعتبار، أننا ال نتكلِّم عن نصوص الصَّلوات نفسها، فهي واحذدة   ن أمهيَّةومن هنا تكُم
جانذب   منذ البداية وحىت الَيوم، اللَّهم إالَّ النَّذر اليسري منها، ولكنَّنا نتكلَّم عن املمارسات الطَّقسيَّة املصاحبة للصَّلوات، إىل

استشرى يف الثَّالثة قرون األخرية عمومًا، وبدًءا من القرن العشرين خصوصًا، حذىت  شرح هذه املمارسات، وهو األمر الذي 
 حادت هذه املمارسات وشروحاهتا عن الغاية من الُقدَّاس اإلهلي، كشكر ومتجيد للثَّالوث القدُّوس، على اخللق واخلالص.
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. ثانيًا: املمارسة الطَّقسيَّة. ثالثًا: شرح (17قبطي )يكان ع أوَّاًل: النَّص اللِّيتورجي مبساعدة خمطوط الفاتوعلينا اآلن أن نتتبَّ
 املمارسة الطَّقسيَّة إن ُوجد.

 آداب حضور الُقدَّاس
 ،كان علمانيًّا، فلُيخَرج يف تلك الدُّفعذة  كان كاهنًا، فعقوبته أسبوع، وإْن من ضحك يف الُقدَّاس، إْن (ظ204 - ج204ورقة )

 خارجًا عمَّا تدعو إليه الضَّرورة، وال حول املذذبح  ،باجُلملة (3) )أي اهليكل( يتكلَّم أحٌد يف املذبح وال يناَول من السَّرائر. وال
أيضًا. وال يبصق أحٌد وهو على املذبح من دون ضرورة وجع. وال يتكلَّم باجُلملة يف الكنيسة، ألنَّ بيت اهلل ليس  )أي اهليكل(

 هو موضع كالم بل موضع صالة خبوف. 
والتَّسذريح.   ،ة الكاهنَكَروَب ،من الكنيسة بال ضرورة من بعد قراءة اإلجنيل املقدَّس، إالَّ بعد رفع الُقربان خيرج أحٌدوال 

 جيب أن ُيفرَّق. (ظ204ورقة )غ الصَّلوات وكلُّ من يدخل الكنيسة ويسمع الُكُتب وال يقف إىل أن تفَر
 نني القيام يف وقت الُقدَّاسات دائمًا على أقدامهم إىل حني كماهلا.وورد )يف( بعض قوانني امللوك، أنه جيب على املؤم

وإذا ُمنع املؤمنون من املضي إىل الكنيسة، فلُيقدِّس اأُلسُقف يف بيته هلذه الضَّرورة، وأمَّا بغري ضرورة فال، إالَّ إذا كان يف 
 ذلك البيت كنيسة مرشومة. 

 ال ُيصنع إالَّ فيها، فلُيحَرم.  ومن جتاسر وصنع يف منزله أفعال الكنيسة اليت
 ، وال ُيقدِّس إالَّ بعد وقود قنديل املذبح، أو ما تيسَّر من الشَّمع.)أي اهليكل( وال جيلس أحٌد يف املذبح

 رًاُحكم من حيضر الكنيسة متأخِّ
أو حضر من مكان بعيد، فُيقرأ له وقد يتَّفق أن حيضر إىل الكنيسة بعد توسُّط الُقدَّاس، من كان قد أعاقته ضرورة،  (ظ208ورقة )

، فال ُيقرِّبذه  )أي التَّناول( إجنيل ثان آخر الُقدَّاس، وُيقرَّب، والسيَّما يف األعياد السَّيديَّة الكبار. وأمَّا إذا تأخَّر إىل أن يبتدئوا بالُقربان
 أهَّب لتناول السَّرائر حقَّ التَّأهب.الكاهن مىت علم به، ألنه مل حيضر الُقدَّاس، وال مسع ما ُيتلى من الُفصول، وال ت

 الُقدَّاسات املستخدمة يف الكنيسة
والذي استقر يف البيعة القبطيَّة من الُقدَّاسات، ثالثة، أحدها وهو املستعمل يف سائر األيام صومًا وفطرًا،  (ظ204ورقة )
ال يقدِّسوا به إالَّ يف الصَّذوم   وجرت عادة املصريِّني أْن ،والثَّاينالقدِّيس باسيليوس ُأسُقف قيسارية قبادوقية.  ( ج205 ورقة) ُقدَّاس

يص بأيام األعياد اإلهليَّة والفذرح، وهذو   الكبري وشهر كيهك، )وهو( ُقدَّاس مرقس الذي كمَّله كريلص. والثَّالث وهو خصِّ
 ُقدَّاس القدِّيس اغريغوريوس.

  الصَّلوات اليت تسبق بدء الُقدَّاس
، القبطيَّة، أن ال يكون الُقدَّاس إالَّ تلو صالة، واألحسن أن تكون الصَّالة اليت تتقدَّمه برفع البيعةالذي تداولته  ( ج205ورقذة  )

خور. هذا إذا كان فصحًا، وأمَّا إذا كان أيام األربعني واألربعاء واجُلمعة واألصوام اأُلَخر، فيكون عقيب صالة السَّاعة الذيت  َب
 ، صاليت الغروب والنَّوم.قبَلهاسعة باألجبية والِقَطع. والرُّهبان يف أيام األربعني املقدَّسة، ُيصلُّون تتقدَّمه، أعين التَّ

 املستخدم يف الكنيسة َبخورأنواع ال
، ألنه من شجرة طاهرة، وال يبقى له تفل يف النَّار، ومل يتذدنَّس بذالتَّبخري بذه    الصَّندروسمن قيل، يكون  (ظ208ورقة )

 للشياطني واألوثان وال يف السِّْحر. 
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املسيح عند موافاهتم للسُّجود له ببيت حلم، والطالعهم من ِعلِمهم، للسيِّد ، ألنَّ اجملوس قدَّموه اللِّبانو)يكون أيضًا( من 
ليس الوثن »اآلباء، ال يرفعه، ألنه كان ُيبخَّر به لألصنام. وبولس الرَّسول يقول: من بعض من تقدَّم  أنه إله متجسِّد. وقد كان

 . «الوثن شيئًاذبيحة بشيء وال 
. وقيل فيه إنه خباصيَّته يطُرد األرواح النَّجسة، وُيفسد مقاصد السََّحرة، وُحذِّر من واجلاوى بالعود اهلنديوُيبخَّر )أيضًا( 

 كلِّ ما عدا هذه األباخري، ومن امليعة أيضًا.  استعمال
إمنا هو صعيدة، وُقربان مقدَّس، وطاعة إلله اجملد. ويكون بقدر معلوم دون الكثرة. وفحمه من أطذراف   َبخوروال
 ق.)!( احملرَّ النرجون

 وقت رفع الَبخور يف صلوات رفع الَبخور
، وُيبخِّر املذبح دائذرًا حولذه ثذالث دورات، مثَّ بذاب     بعد الشِّبهمات(يرفعه )الكاهن(  أمَّا يف الصَّالة، )ف (ظ208ورقة )

واحلراسة وكبت األعداء، وُيقبِّل الصَّليب من يده. ومن بعده من كان حاضرًا مذن  باحلفظ له ويدعو احلجاب، مثَّ البطريرك، 
إذا كانوا يف كراسيهم، فيبجَّلون أكثر. مثَّ من بعدهم القمامصة،  األساقفة، ويدعو هلم مبا ُيقارب دعاء البطرك، إالَّ ( ج209ورقة )

 .يباركهم. والشَّمامسة ُيقبِّلون يده وهو الشَّمامسةمثَّ القسوس، مثَّ األراخنة، مثَّ 
وُيستحب اعتراف اإلنسان خبطيئته، وطلبه املغفرة، عند وقت تبخريه سرًّا، بوجيز من اللَّفذظ. فقذد قذال     ( ج209ورقة )

بعضهم: إنَّ إخراج الَبخور للشَّعب، ينزل مبنزلة الذَّبيحة، الذي كان خيرج من العتيقة إىل اخلارج، ويعترف من يقدِّمه خبطيئته 
 . عنهيف أذنه، مثَّ ُيقرَّب 
كاهن من تبخري الشَّعب مجيعه الرِّجال والنِّساء وأماكن اهلياكل وأيقونات الشُّهداء والقدِّيسذني، يعذود إىل   وإذا فرغ ال

اهليكل، ويطلع فوق ُقدس األقداس، كأنه يرفع خطايا الشَّعب لإلله، وُيبخِّر اهليكل، مثَّ البطريرك فقط. وإن مل يكن حاضرًا، 
 اضرًا من الكهنة. ويومئ باجملمرة إىل بقيَّة الشَّعب إمياًء.فاأُلسُقف )فقط(، وإالَّ فَمن يكون ح

وليكن رفع الَبخور أوَّاًل مبقدار أوفر، وثانيًا بتوسُّط، وأخريًا بإقالل، لينفذ عند فراغ وقته، وال يفضذل منذه    ( ج209ورقة )
 ، وُيلقى يف البحر.رماُدهفُضل فلُيصَعد وُيحفظ وإن شيء عن احلاجة. 

 عندد قدو م  والدُّفعة الثَّانية اليت يبخِّر )فيها( الكاهن كاألوَّل ويطوف على الشَّعب يف الصَّذالة، )هذي(    ( ج209ورقة )
Ⲡⲟ̅ⲥ̅Ⲁⲣⲓⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲟⲛ ⲙ̀  .إذا مل يكن مع القس املقدِّس قس آخر حيمل اجملمرة على اهليكل، فيحملها وعند تقبيل اإلجنيل ،

 أكرب الشَّمامسة الذين خيدمون معه.

 وجتهيز القرابني حبسب الطَّقس القدميتقدمي 
الذي رمست القوانني اعتماده يف الُقدَّاس، )هو( هذا؛ أن ُيفسَّر كالم الُكُتب املقدَّسة، مثَّ حيمل القسيس اخُلبز  (ظ203ورقذة  )

 (ظ204ورقذة  )افة املسذيحيِّني.  ربان واجبة على كوممَّا ورد يف القوانني املقدَّسة يف الُقربان؛ تقدمة الُق (ظ204ورقة )وكأس الشُّكر. 
وليكتب الشَّمامسة أمساء من يأيت بالقرابني، حيًا كان أو ميتًا، ليذكروهم. ويكون الُقربان خمتومًا بطابع مجيعه، وُينتقى منذه  

ى عملذه  الصَّحيح السَّامل من الكسر، وال ُيخبز خارجًا من الكنيسة. وإذا مل يكن يف الكنيسة ُفرن، وال يقتدرون عل ،للحمل
 هبا، فليخبزه الكاهن أو القيِّم يف بيته، وال يدع امرأة وال غريها متسكه سواه. 

 لغري رئيس الكهنة لبس ثياب اخلدمة
يتقدَّم الكاهن أوَّاًل فيضرب املطانية إىل هيكل الرَّب، مثَّ إىل رفقته، مثَّ إىل الشَّعب، ويلبس ثياب اخلدمة، وهو  ( ج205ورقذة  )

. وله أن يلبس األكمام حريرًا كانت أو غريها. وبعض قسوس الرُّهبان واملصريِّني يلذبس ُبذرُنس   (4)والعرضي األبيضالتُّونية 
                                                                            

 .بالعرضيملة أو ما شابه. ويف طقس اإلكليل نقرأ أن الكاهن يغطي رأسي العروَسني أي الشَّ -4
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صوف أبيض بغري قصلة، وتارة حرير. والكهنة بديارة أبو مقار، ال يلبسون ُبرُنسًا يف وقت خدمة الُقدَّاس، بل يلبسذونه يف  
 الصَّالة مبقتضى قانوهنم. 

 فرش املذبح
الكاهن إىل اهليكل ويردفه الشَّماس ويكسوا املذبح معًا. وكلُّ اغوميُنس أو قس خيدم الُقدَّاس، فهذو  يصعد مثَّ  ( ج205ورقة )

 الذي يكسو املذبح لنفسه، وال يكسوه له قس غريه. فإنَّ ذلك ُجعل لرؤساء الكهنة خاصة.

 دورة احَلَمل مثَّ ،قبل دورة احَلَمل ورشومات احَلَمل احَلَمل، اختيار بعدغسل اليدين 
، ويغسل القس يديه مباء، وميسح الُقربان بعد تصفُّحه واختيار ما يصُلح منه كما ُقلنا آنفذًا،  (5)احَلَملوُيحَضر  ( ج205ورقة )

 Ⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲥⲟⲛخارجًا. ميسح كلَّ ُقربانة من وجهها وظهرها، ويقول أوَّاًل  ،ج مهما فضل منه عمَّا قد محل من اهليكلخَروُي
)و( عند مسذح الُقربذان    ( ج209ورقة ).  Ⲟⲩⲱ̀ⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ̀إىل آخرها  ‘جمدًا وإكرامًا للثَّالوث’يقول برشم الُقربان:  مثَّ

، اآلب واالبن والذرُّوح  املقدَّسجمدًا وكرامة للثَّالوث ’، ويقول: ثالثًا، يرمشه الكاهن بالصَّليب على كلِّ قربانة تقدمتهقبل  (6)باملاء
 .  Ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ϯⲡⲁⲛⲁⲅⲓⲁⲧⲣⲓⲁⲥ ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲠⲛⲉⲩⲁ ⲉ̅ⲑ̅ ‘الُقُدس
يه اخلادم معه، فليتلقاه من يده على خرقة من خرق اهليكل الكرزة، ويغطِّ (ظ205ورقذة  ) ويناول الُقربان للشمَّاس ( ج205ورقة )

مثااًل للف جسد سذيِّدنا  بأطرافها، ويدور به حول املذبح، مثَّ يسلِّمه للقس جتاهه عن يساره، فيضعه يف الصِّينيَّة على خرقة، 
  .(7)يسوع املسيح يف األكفان واللَّفائف

 صب اخلمر يف الكأس
بعد استنشاق رائحته، والتَّحرز من تغيري، يكون قد خالطه، صبًا مرتَّبذًا مبثذال    الكأسويُصب الشَّماس اخلمر يف  (ظ205ورقة )

 رسم الصَّليب بتؤدَّة، وميزجه باملاء احُللو مقدار ُعشره، مزجًا لطيفًا، ويبتدئ )الشَّماس( بتوحيد الثَّالوث ومزمور مائة وست عشذرة 
 .  أو غريه

 صالة الشُّكر، وأوشيَّة املائدة
باركهما، قدِّسهما، طهِّرمها، ’وعند قوله يف صالة السِّر:  ( ج209ورقة )وأوشيَّة املائدة. الشُّكر قرأ الكاهن صالة وي (ظ205ورقة )

مثااًل لتغطية القرب الذي ُوضذع  ي املذبح باالبرسفارين، مثَّ يغطِّ (ظ205ورقة ). ثالثًا، ُيصلِّب على الُقربان والكأس ُجملة ‘انقلهما
 .(8)باحلجر، وختمهفيه جسد رب اجملد 

 قراءة التَّحليل
الكاهن والشمَّاس إىل بعضهما بعضًا، فيضرب كلُّ واحد منهما املطانوة َيعَمد مثَّ  ⲙⲉⲛⲟ̀Ⲥⲱⲑⲏⲥ  (9)وُتقال  (ظ205ورقة )

لآلخر، وينزالن وجيلسان ُقدَّام اهليكل حبنية رؤوسهما، لقراءة التَّحليل. فإن كان هناك قٌس آخر خيدم معهما، يقرأ التَّحليذل  
ماس وهو راكع. وإن كان البطرك حاضذرًا، فهذو   عليهما، وإن مل يتهيأ فيقرأه الكاهن املقدِّس، على نفسه قائمًا، وعلى الشَّ

                                                                            
 احَلَمل.أي ُيقدَّم  -5
 مسح الُقربان باملاء، هو من األخطاء الطَّقسيَّة اليت وقع فيها ابن َكَبر وانتقلت منه إىل كلِّ من أتى بعده. -6
 أوَّل شرح ملمارسة طقسيَّة يف الُقدَّاس. -7
 ثاين شرح ملمارسة طقسيَّة يف الُقدَّاس. -8
)سوتيسذومني( لكذي    Σωθήσομενحيث قصد ابن َكَبر أن يكون  يكون النَّص كما يف املنت،ألنه يف اليونانيَّة ال هنا خطأ آخر عند ابن َكَبر،  -9

)سوتيثوميسا( إن أردنا تصريفها  Σωθηθόμεθα تصبح Σώζω أصل الكلمة ، وهو تركيب لغوي خاطئ، ألنَّ“صخلصنا، أو خنُل”يصبح املعىن 
  Ⲥⲱⲑⲓⲥ ‵ⲁⲙⲏⲛ - Σωθείς ἀμήν. أمَّا أصل املرد فهو “صخلصنا أو خنُل”غويًا لكي تعين ُل
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 عليهما، وكذلك اأُلسُقف يف ُكرسيه. التَّحليل الذي يقرأ 

 خبور البولس ولبس رئيس الكهنة لثياب اخلدمةدورة 
ويدور حوله، ( ويرفعه، ويرفع معه من خيدم من الكهنة، ويبخِّر املذبح َبخورا )أي الالثِّيسيَّ )الكاهن( مثَّ يتناول (ظ205ورقة )

اأُلسُقف الَبخور ويدور به حول وحيمل  (ظ203ورقذة  ) وُيصلِّي صالة األبسطلس. وإن كان البطرك حاضرًا، فهو أوَّل من يرفع.
 الَبخور، ويدور هبا على الشَّعب كلِّه. جممرة املذبح ثالث مرَّات، ويدفع للقس 

تغطية املذبح، يبدل ببدلة اخلدمة املذكورة يف بابه، وُيرتِّذل   )بعد( ( من ، )ف)البطريرك أو اأُلسُقف( وإن قدََّس (ظ205ورقة )
  .(10)له الشَّعب مبا يليق بذلك

، واخلذوُرس ، والشَّمامسذة،  الكهنةويطوف القس بالَبخور على  Ⲛ̇ⲑⲟ ⲧⲉ ϯϣⲟⲩⲣⲏوبعد رفع الَبخور يقرأ املرتِّلون 
 وسائر الشَّعب الرِّجال مثَّ النِّساء.

 عندما ينقص أو يقل يف أثناء قراءة الُفصذول  يف صالة األبسطلسيف الُقدَّاس، أوَّاًل  (11)رفع الَبخور وأوقات ( ج209ورقة )
الكاهن املقدِّس وقت األمانة، وُيبخِّذر   ويتناوهلا،  Ⲛⲓⲑⲏⲑⲩⲥⲓⲁ̀وقال:  وإذا صعد إىل ا يكل. يف وقت أوشيَّة اإلجنيل )و(

بذل   (ظ209ورقذة  )ها ألنه بعد غسل يديه ال ميسَّ وقدَّامه، ويعيدها إىل حاملها.قه اجلسد من حتت االبرسفارين، واملذبح من فو
يطوف حامل اجملمرة، إْن كان قسًّا،  ⲇⲓⲙⲓⲟⲛ ⲇⲱⲣⲟⲛ Ⲁⲅⲓⲟⲛ̀ وإذا قال الشَّماسحاملها ُيقدِّمها إليه ليبخِّر يديه ال غري. 

 ُيصِعد ما لعلَّه يفُضل فيها من الَبخور.اهليكل، وُيبخِّر اجلسد والدَّم والشَّرق، وُيسلِّم اجملمرة ملن 

 العناصر اللِّيتورجيَّة لُقدَّاس الكلمة
ورقذة  ) من املزامري. ًافصواًل من الكالم الرَّسويل، وتسابيح ( ج204ورقذة  ) وإذا فرغوا من التَّرتيل، فليقرأ الشَّمامسة (ظ203ورقة )

وُتقرأ القراطيس، وهي فصل من بولس، وفصل من القتاليقون، وفصل من اإلبركسيس، ويفسَّر عربيًّا ليفهم الشَّذعب   (ظ205
أواشي يقرأهذا  الُفصول هذه  ( ج206ورقذة  ). وبني ‘وإن مل يكن يف البيعة من يترجم، فليصُمت القارئ’معانيها لقول الرَّسول: 

وبعد  Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ... Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲅ̀ⲛⲱⲥⲓⲥولس واأُلخرى يف القتاليقون، ومها الكاهن ُقدَّام احلجاب، إحدامها يف الب
رفع الَبخور الثَّاين وقت هذه األوشيَّة، وقبل قراءة اإلبركسيس، ُيرتِّل الشَّعب بصورة من تاوضوكيَّة يوم األحذد، أو بعذض   

دًا كبريًا أو يومًا حفاًل، َنَفَر املرتِّلون قبلذها  . وُيقال بعد اإلبركسيس، أجيوس. وإذا كان عي Ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲗ̀ⲏⲑⲟⲥصورة وهي 
 .اإلجنيلإىل آخرها أو بعضها. وُيصلِّي الكاهن صالة  Ⲫⲛⲁⲩ ⲙⲡ̀ⲓⲥⲙ̀ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓِقَطعًا قبطيًّا وهي 

والُكل واقفون صامتون. وبعد تفسري اإلجنيل املقذدَّس،   أو مشَّاس.قسيس  ،وبعد ذلك فلَيقرأ اإلجنيل املقدَّس ( ج204ورقذة  )
فلُيصلَّ على املرضى، والغرباء، واملضيَّق عليهم، وعلى اهلواء والثِّمار، وامللوك، والذين رقدوا، أو الذين يذأتون بذالقرابني إىل   

 وس، ومجيع الشَّعب.الكنيسة، والذين يصنعوهنا، واملتَّعظني، وسالمة الكنيسة اجلامعة، واأُلسُقف، واإلكلري

 طرح املزمور
وُيطرح املزمور نثرًا، وُيرد عليه بأحلانه. وعادة أهل القاهرة ومصر والوجه البحري، جارية بأن يطرحه أحذد   ( ج206ورقة )

اجلماعة عليهم  الشَّمامسة، واخلوُرس يردُّون عليه. وأهل الصَّعيد، يقرأه مشَّاس من الكبار أو اثنان باللَّحن، ويُرد )من( الصِّغار
الكلمة األوىل باللَّحن أيضًا. وأهل اإلسكندريَّة، يطرحه األرشيدياقن. وبدير أبو مقار، يقذرأه اإلبصلُمدسذيُّون يف وسذط    

 الكنيسة، وال يردُّه أحٌد عليهم. 

                                                                            
 املذبح. أي أنَّ لبس رئيس الكهنة لثياب اخلدمة، يكون بعد صالة الشُّكر، وصالة التَّقدمة، أو أوشيَّة املائدة، وقبل الدَّوران بالُبخور حول -10
 ة أو اجملمرة.هنا يتَّضح لنا متامًا أن رفع الَبخور، يعين رفعه إىل الشُّورية، أي وضع الَبخور يف الشُّوري -11
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 دورة اإلجنيل حول املذبح وقراءة فصل اإلجنيل
. فإذا َبخوروالكاهن وقت املزمور يرفع البه اهليكل خلف الكاهن،  مثَّ يتناول الشَّماس كتاب اإلجنيل ويدور ( ج206ورقة )

 . مراتبهمنزل به الشَّماس من اهليكل، خبَّره القس، وتناوله وقبَّله، وقبََّلته الكهنة مفتوحًا على 
وُيقرأ اإلجنيل إمَّا على األننب وهو األليق بإجالله، وإمَّا على املنجليَّة. فإن قرأه مشَّاس، استقبل بوجهه إىل الشَّرق، ووقف 

، ويقذف الكذاهن   (12)قائمًا على باب املذبحالكاهن باجملمرة على جناح اهليكل. وإن قرأه البطرك، استقبل بوجهه الغرب، 
 سُقف يف ُكرسيه. وُيفسَّر عربيًّا إالَّ يف دير أبو مقار، فإهنم ال يقرأون عربيًّا بتَّة إىل يومنا هذا. حتته. وكذلك اأُل َبخوربال

فُيقبِّله هو والكهنة احلاضرون، مثَّ يتناوله من الشَّمامسة، من ُيخرجذه إىل   (ظ206ورقذة  ) مثَّ يتناوله الكاهن من يد الشَّماس
 الشَّعب لُيقبِّلوه. 

 الصُّعود إىل ا يكلصالة احلجاب و
 مثَّ حيين القس والشمَّاس رأسيهما عند باب احلجاب، وُيقذرأ عليهمذا أوشذيَّة احلجذاب، وُيقذال      (ظ206ورقذة  )

Ⲥⲟⲑⲓⲥⲟⲙⲉⲛ (13) ،ألنَّ القس خياطب اإلله الذي قال ويصعدان إىل اهليكل. فيقف القس جتاه الشَّرق والشمَّاس جتاهه إىل الغرب
، والشمَّاس يتلقَّى عنه وُيبلِّغ الشَّعب. وقد شهد اإلجنيل اجمليد أنَّ مرمي اجملدليَّذة إذ وافذت القذرب    «املشارقأمسع صوته من »النَّيب: 

السيِّدي َسَحر القيامة احمليية، أبصرت مالَكني جالَسني يف لباس أبيض، واحدًا عند الرأس واآلخر عند الرِّجَلني، حيث كان جسذد  
وأمَّا بقيَّة الطَّوائف كالسِّريان والفرنج وغريهم، فإنَّ الشَّماس خادم الُقدَّاس عندهم، يقف إىل جانذب  . (14)الرَّب يسوع موضوعًا

 القس عن ميينه.

 الثَّالث أواشي وقانون اإلميان وغسل اليدين
حبكمة ’ يقول الشَّماس: ويبتدئ الكاهن بتقديس السَّرائر ويقول الصَّلوات الثَّالث، السَّالمة واآلباء واجلماعة. مثَّ (ظ206ورقة )

ويقول الشَّعب األمانة كاملة، إالَّ يف ُقدَّاسي مخيس العهد وسبت الَفَرح على ما  Ⲉⲛⲥⲟⲫⲓⲁ̀ ⲑ̅ⲩ̅ ⲡⲣⲟⲥⲭⲱⲙⲉⲛ ‘اهلل أجيبوا
بخِّر يديذه.  سُيذكر يف مكانه. وُيقدَّم للقس ماٌء ليغسل يديه. ومن تلك السَّاعة ال ميس شيئًا إالَّ أواين املذبح املكرَّزة فقط، وُي

 .(15)ذكر تلو هذا الَفصل(ُت فإن كان هناك قسًّا آخر، يقف عن ميينه باجملمرة لُيبخِّر يف األوقات اليت )س

 صالة الصُّلح، مثَّ الُقبلة املقدَّسة، مثَّ غسل اليدين
يروِّحذون  ولُيقدِّس اأُلسُقف وهو قائم على املذبح، والسِّتارة مفروشة، وداخلها القسوس والشَّمامسة حواليه،  ( ج204ورقذة  )

بعضهم بعضًا، وال ُيقبِّل الرِّجال النِّساء. وليأت الشَّماس مباء، وليغسذل الكهنذة   ل قبِّوُي. (16)مثال أجنحة الكاروبيممبراوح 
 . (17)وُيكمَّل الُقدَّاس. والذين ُيرتِّلون على املذبح، ال ُيرتِّلون بلذَّة بل حبكمةأيديهم. وُيقال ابُرسفارين، 

 األسَبسموس اآلدام 
 Ⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲥ ‘قبلوا بعضكم بعضًا بقبلة مقدَّسة’وإذا ُقرئ األسبسُمس، يقول الشَّماس:  (ظ206ورقذة  )

ⲙ̀ⲫⲓⲗⲓⲙⲁⲧⲓ ⲁ̀ⲅⲓⲟⲩ   .فُيقبِّل الرِّجال الرِّجال، والنِّساء النِّساء، ويركع بعضهم لبعض، وُيرتِّل املرتِّلون مبا يليق بذلك الَيذوم
                                                                            

 هذا أيضًا من األخطاء عند ابن َكَبر. ألنه بعد وضع القرابني على املذبح، ال يقف أحد معطيًا ظهره هلا. -12
 9انظر حاشية رقم  -13
 8، 7ثالث شرح ملمارسة طقسيَّة يف الُقدَّاس. انظر أيضًا احلاشيَتني  -14
. وهو ما سبق ذكره يف العبارة الذيت تبذدأ   (ظ208ورقة ) “فصل يف ترتيب رفع الَبخور”يف هناية شرح الُقدَّاس، أورد ابن َكَبر عنوانًا رئيسيًا هو:  -15

 5ص  “... إخل ت رفع الَبخور يف الُقدَّاسوأوقا”بالقول: 
 14، 8، 7احلواشي:  أيضًا رابع شرح ملمارسة طقسيَّة يف الُقدَّاس. انظر أيضًا -16
 بلة املقدَّسة هي بداية ُقدَّاس اإلفخارستيَّا. وأنه بعد غسل اليدين، ُيرفع اإلبروسفارين.يتَّضح من هذه العبارة، أن صالة الصُّلح هي هناية ُقدَّاس الكلمة. وأنَّ الُق -17
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 .  Ⲁⲣⲓⲁ̀ⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ‘قبلوا بقبلة’أو يقولوا:  Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯأمَّا يف سائر األيام فيقولوا: 

. وقد ُيقال بذني الغطذاس    Ⲣϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲉⲗⲏⲗالد: األعياد واخلمسني، ُيقال ليوم امليوالفصح ويف أيام  ( ج207ورقذة  )
يف أيام تذكارات  Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲩⲭⲏ. وأوقات االختصار ال ُيقال ذلك، وقد ُتقتصر على:  Ⲛⲁϥⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲁⲗوامليالد: 

وعند قوهلا يسجدون   Ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧالشُّهداء والقدِّيسني واملالئكة، وُيذكر اسم كلِّ واحد منهم يف يومه. وقد ُيقتصر على 
 هلل مجيعًا يف أيام السُّجود، أو يركعون يف األيام اليت ال سجود فيها، والغالب الرُّكوع.

 رفع اإلبروسفارين وما يعقبه من صلوات
جسذده  مثااًل لرفع احلجر الذي ُدحرج عن باب القرب، وطْرح ربُّنا األكفان واللَّفائف عذن   مثَّ ُيرفع االبُرسفارين ( ج207ورقذة  )

 ‘أجيبذوا ’، يتبذع ذلذك بقولذه:    ‘اجللوس فليقفوا، وإىل الشَّرق ينظذروا ’. وإذا قال الشَّماس: (18)الطَّاهر الشَّريف وقت قيامته
Ⲡⲣⲟⲥⲭⲱⲙⲉⲛ  فيقول الشَّعب: قدُّوٌسⲁ̀ⲅⲓⲟⲥ ⲅ̅        :ويف أيام األعيذاد واإلجذادة وأوقذات الَفَسذَحة واالحتفذال يقولذون .

Ⲛⲓⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲙ ⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲕ  :أجيبذوا إىل املائذدة  ’. ويف أيام الصَّوم الكبري وكيهك وصوم التَّالميذ ُيقال‘ Ⲇⲓⲩⲇⲉ 

ⲛ̀ϯⲇⲣⲁⲡⲉⲍⲁ  :ويف ُقدَّاس اغريغوريوس ُيقال بعد أجيوس أجيوس أجيوسⲰⲥⲁⲛⲛⲁ ⲛ̀ⲑⲓⲥ  إىل آخرها. مثَّ بعد ذلك يوَعز إىل
 الشَّعب بالسُّجود.  

 الرُّشومات على القرابني أثناء الُقدَّاس
، يأخذ الُقربان على يديه، وينزع اخلرقة من الصِّينيَّة، ‘أخذ خبزًا من بعد العشاء، وشكر’: )الكاهن( يقول وعندما ( ج209ة ورقذ )

 .  ثالثًاوُيصلِّب عليه 
، ‘وهكذا الكأس من بعد العشاء، مزجه من مخر ومذاء ’وكذلك يفعل بالكأس عندما يضع إصبعه عليه، ويقول: 

 . ثالثًا ُيصلِّب عليه
، ‘وهذا الكأس دمًا كرميًا للعهذد اجلديذد  ’. ثالثًا، ُيصلِّب عليه ‘هذا اخُلبز يصري جسدًا مقدَّسًا’وعندما يصرخ قائاًل: 

 . ثالثًا ُيصلِّب عليه
للقسمة إالَّ عند رشم الُقربان  -، ال َيُعد ُيصلِّب عليه، ألنه قد صار اخُلبز ‘يسوع املسيحوخملِّصنا لربِّنا وإهلنا ’وإذا قال: 

 واخلمر، جسدًا مقدَّسًا ودمًا زكيًا متَّحدًا بروح الُقُدس، والعامل مجيعه يتقدَّس به. -ورمشه بعد القسمة باإلسباديقون 

 األواشي واجملمع
وإذا رفعوا رؤوسهم، ُيقال األواشي اليت ُتذَكر، وهي السَّالمة، والبابا، واآلباء، والقسذوس، والشَّمامسذة،    ( ج207ورقة )

ر والُقرى وكّل دير، والثِّمار واألشجار والكرم، ومن أجذل الُقربذان   َووسبع طغمات الكنيسة، وخالص العامل واملدينة والُك
يوحنَّذا  املقدَّس والصَّعيدة. مثَّ يشري إىل الشَّمامسة بذكر أمساء البطاركة واآلباء، فيبتدئوا أوَّاًل بذكر السيِّدة العذراء، والقدِّيس 

وإن كان الُكرسي خاليًا والبطريرك اجلالس وقتئذ على الُكرسي املرقصي.  (ظ207ورقة ) واستافانوس رئيس الشَّمامسة،املعمدان، 
، فيضاف اسم املتنيِّح إىل آخر أمساء اآلباء، وآخرهم ُيذكر اسذم القذدِّيس   من بطرك، فُيذكر اسم املتنيِّح إىل أن جيلس غريه

 ساويرس بطريرك أنطاكية. 
أواشي زائدة عن ُقدَّاس باسيليوس، وهي ُتقال قبل األوشيَّة اليت من أجذل العذامل،   اغريغوريوس ويف ُقدَّاس  (ظ207ورقة )

املسذبيِّني   Ⲁⲅⲓⲟⲛ ⲇⲓⲙⲓⲟⲛالُقربذان   Ⲡⲁⲗⲗⲁⲧⲓⲟⲛالقصذور والعسذاكر    Ⲃⲥⲓⲗⲉⲟⲛوعدَّهتا أربع: من أجل امللك 
Ⲁⲭⲙⲁⲗⲁⲛⲧⲟⲥ  مث ُيقال اسجدوا هلل خبوفⲔⲗⲓⲛⲁ Ⲑⲉⲟ̅ⲩ̅ ارمحنا ’عوا رؤوسهم يقولون مجيعًا بلسان واحد: . وإذا رف
. وبعدها صالة الثِّمار، وخالص العامل، والتَّذرحيم. هذذا التَّرتيذب يف ُقذدَّاس      Ⲉⲗⲉⲏ̀ⲥⲟⲛ ⲓ̀ⲙⲁⲥ ‘ياربُّ يا ضابط الُكل

                                                                            
 16، 14، 8، 7احلواشي:  أيضًا خامس شرح ملمارسة طقسيَّة يف الُقدَّاس. انظر -18
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 Ⲃⲱⲗ ⲉⲃ̀ⲟⲗوُيقال أيضًا .  Ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲡⲓϩⲏⲓⲡ ⲛ̀ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫϯاغريغوريوس خاصة. وُيقال فيه أيضًا بعد ذلك: 
 . Ⲱⲥⲡⲉⲣⲓⲛوبعدها . 

 القسمة
وال جيوز لقس  ( ج204ورقذة  ) .وينزل الشَّمامسة من اهليكلمثَّ الَبَرَكة على اجلسد والدَّم، وُيقَسم اجلسد املقدَّس،  (ظ207ورقة )

 بيده اجلسد. يأخذ يتقدَّم يقسم، وال  مل حيضر الُقدَّاس من بدايته أْن
الكاهن أن يقسم اجلسد املقدَّس، يضع طرف إصبعه يف الدَّم الكرمي من غري أن ُيصلِّب فيه، ويرشذم  أراد إذا  ( ج209ورقة )

 ( ج210ورقذة  ) إذا رفع اإلسباديقون، . )و((19)إشارة إىل احتادمها يف التَّقديساجلسد، كلَّ قربانة على وجهها وظهرها وجانبها، 
 يضعه يف الكأس.مثَّ ، ُيصلِّب به يف الدَّم الكرمي ثالثة ُصلبان، وُيصلِّب به على اجلسد ثالثًا، ‘الُقْدس للقدِّيسني’وصرخ قائاًل: 

، قيل ال جيب ألحد ‘الذي بارك ذلك الزَّمان يبارك اآلن’ويف ُقدَّاس القدِّيس اغريغوريوس، إذا قال الكاهن:  ( ج210ورقذة  )
نة املقدَّسة اليت قد صارت جسد املسيح على يديه، ويرفع وجهه إىل فوق، من رؤساء الكهنة أن يبارك بيده، لكن يأخذ الُقربا

، يضع الكاهن طرف إصبعه يف الدَّم الكرمي، وُيصلِّب ‘الذي قدَّس ذلك الزَّمان ُيقدِّس اآلن’ويطلب مبا تقدَّم ذكره. وإذا قال: 
، ُيسلِّم، ويبتدئ القسمة إىل متامها، ‘لزَّمان يقسم اآلنالذي قسم ذلك ا’به على القرابني املقدَّسة، ظاهرها وباطنها. وإذا قال: 

 وُيكمِّل الُقدَّاس.
   وُيكمَّل الُقدَّاس. وبعد ذلك ُيسلِّم القس على الشَّعب، ويردُّون عليه، وُيقال أبانا، (ظ207ورقة )

 االعتراف األخري
النَّفس األخري، أنَّ هذا هو اجلسذد احمليذي الذذي    نؤمن نؤمن نؤمن، ونعترف إىل ’وُيقال االعتراف، وهو:  (ظ207ورقة )

مع  للوحيد اجلنس، االبن، ربِّنا وإهلنا وخملِّصنا يسوع املسيح، أخذه من سيِّدتنا كلِّنا والدة اإلله القدِّيسة مرمترمي، وجعله واحدًا
، وأسلمه عنَّا خالصًا على خشذبة  الهوته بغري امتزاج وال اختالط وال تغيري، واعترف االعتراف احلسن أمام بيالطس البنطي

ال ساعة واحدة وال طرفذة عذني.    ( ج208ورقة ) الصَّليب املقدَّسة، بإرادته وحَده عن مجيعنا. أؤمن أنَّ الهوته مل يفارق ناسوته
ويضذرب املطذانوة   . مثَّ ينزل الشَّذماس  ‘أسلمه عنَّا خالصًا وغفرانًا خلطايانا وحياة أبديَّة ملن يتناول منه. هذا باحلقيقة آمني

 .(20)للشَّعب، ويلتفت الكاهن إليهم ويركع هلم ركوعًا لطيفًا

 التَّناول
مثَّ يتناول )الكاهن( الُقربان هو والكاهن الذي خدم معه. وإن كان يف اهليكل كأس آخر أو اثنان أو أكثذر،   ( ج208ورقة )

(أن يتناول املسِتر ويأخذ به مذن كذأس الُقذدَّاس،     اين، وهو )بفإذا تقرَّب وقرَّب الكهنة الذين خدموا معه، ُيكرِّز الكأس الثَّ
 Ⲓⲥإىل آخرها، والشَّعب يردُّون ويقولذون:   Ⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲑⲟⲥويُصب يف الكأس الذي مل ُيقدَّس، ثالث مالعق، يقول فيها: 

Ⲡⲁⲧⲏⲣ ⲁⲅⲓⲟⲥ  )الكاسات الزَّائدة وُيكرِّر ذلك ثالث ُدفعات من هذا إىل هذا، ويضع اإلسبوديقونات على عدَّة )أي: عدد
 يف )عن( الكأس األوَّل، مثَّ ينقلها منه، ويوزِّعها يف بقيَّة الكاسات، مثَّ ُيقرِّب الشَّماس الذي خدم معه، وبقيَّة الشَّمامسة.

وليكن ولُيقَسم اجلسد هبدوء جزءًا جزءًا، ولُيتحرَّز من وقوع شيء منه. ولُيفصَّل بقدر، ال صغارًا وال كبارًا،  ( ج204ورقة )
ملء فم متناِوله، حبيث ميكنه إدارته يف فمه. وليكن على كلِّ جوهرة منه، صليب. وإذا تكاملت الصَّلوات كلُّها، فليعتذرف  

ومن كان طاهرًا فليدن ’الشَّعب مجيعه بقبول االعتراف. وليُقل القس من فم أوَّل الشَّمامسة:  (21)وليضجالقسوس بالثَّالوث، 
  .‘غري طاهر، فال يدن منها، لئالَّ حيترق بنار الالَّهوت من السَّرائر، ومن كان

                                                                            
 18، 16، 14، 8، 7سادس شرح ملمارسة طقسيَّة يف الُقدَّاس. انظر أيضًا احلواشي:  -19
 هذه أيضًا من األخطاء اليت وقع فيها ابن َكَبر، ألنه ال جيوز االلتفات لغري الذَّبيحة الكائنة على املذبح املقدَّس. -20
 يف هامش املخطوط: ولُيطلب من. -21
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 أحلان التَّوزيع
دمج فيه ُيقال يف كيهك ومذا  وم، وحلن لسائر األيام، وحلن ثالث ُيوله حلنان، حلن للصَّ 150مزمور وُيقال  ( ج208ورقذة  )

 ات والومهات. اوضوكيَّل املرتِّلون مبا يوافق ذلك الَيوم من التَّرتِّجيري جمراه، وُي

 تناول الُقربان من القوانني الرَّسوليَّة يف
مستحب ملن امتحن نفسه أوَّاًل وأصلحها، واستعد نفسًا وجسدًا، وتأهَّب باطنذًا وظذاهرًا    الُقربان،تناول  (ظ204ورقذة  )

تكونون تصنعونه لذذكرى إىل  ’يسوع املسيح القائل هذا: ليتناوله بشرائطه ولوازمه، فإنه جسد ودم ربِّنا وإهلنا وُمخلِّصنا 
روُح الُقُدس احلال عليه، بأنفس متناوليه، ألنَّ ربنا له اجملد أعطانا أمورًا عقليَّذة   (يتعلق) وبوساطته تتعلَّق ،‘حني جميئي

 روحانيَّة بوساطة أمور حسيَّة جسمانيَّة. 

 ماء التَّغطية بعد التَّناول
 . وماء التَّغطية ال ُيرمى منه شيء من الفم. وال يغط أحٌد قربانه خببز قبل التَّسريح (ظ204ورقة )

 ةوال تبق الكأس معمرَّ الُقربانيفضل شيء من ال 
مجيع الشَّمامسة الذين على اهليكل. والُقربان ال يفُضل منه شيء. ومهما فضل منه أو يف الكأس، فليتناوله  (ظ204ورقة )

وعند الفراغ من  ( ج208ورقذة  ) وال تبق الكأس ُمعمَّرة بعد كمال الشُّكر األخري، النتظار من مل يسع إىل الكنيسة وقت الُقدَّاس.
معه، ويرفع الشَّذماس   َمَدعه على من َخوزَّ ،ل معه من اجلسد إن كان يسريًا أو كان كثريًاه يفُضقريب، يرفع القس ما لعلَّالتَّ

  به القس باإلسباديقون، مثَّ يرفع بقيَّة الدَّم.قرُِّي( )فالكأس 
إن  سذقَ ربه أو شرب بعضه، فلُيوالتمس ُش . وإن حضر أحٌدربًايستوعبه الكاهن ُش (ظ208ورقذة  ) ء الصِّينيَّةوما ( ج208ورقة )

 لئالَّ يفضل من اجلسد شذيءٌ  ،فعشرب ماء قبل الرَّ ،ن خدم السَّرائرفال. وال يليق بأحد ممَّ كان مل يضع بعد يف فمه شيئًا وإالَّ
 فال. ،ن سواهموأمَّا َم ،مع القس، فال ينهض باستيعابه وحده. وربَّما يعرض هذا يف قرابني أصحابنا القبط اليعاقبة

 ح  غسل األواين والتَّسري
بذل للشذمَّاس    ،ويعطونه للشمَّاس فارغًا ليغسله، وليس ذلك هلم ،وأكثر النَّاس من القسوس يرفعون الكأس ( ج208ورقة )

، ويقول أوشيَّة التَّسريح، ويبارك الشَّعب، (22)وينضح يسريًا من مائها على األواين ،ةينيَّويغسل القس يديه والصِّ حامله فقط.
   جيوز تفريقها قبل ذلك الوقت.ق األولوجيَّة، والفرِّح الشَّعب، وُيسرِّي الشَّماس كذلك، وُيصلِّويرشم جباههم، وُي

 متَّ باب الُقدَّاس. ( ج210ورقة )

                                                                            
 .َكَبرنضح املاء هنا على األواين وليس على املذبح كما يذكر ابن  -22


